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Serdecznie zapraszam mieszkañców do udzia³u w uroczystoœci wrêczenia tytu³u Honorowego Obywatela Gminy Che³mek Ksiêdzu Kardyna³owi Franciszkowi Macharskiemu.
Donios³e wydarzenie uœwietni „II Archidiecezjalny Festiwal Pieœni o Mi³osierdziu Bo¿ym”
Uroczystoœæ odbêdzie siê 2 paŸdziernika 2004 r. w koœciele pw Mi³osierdzia Bo¿ego

Andrzej Saternus, Burmistrz Che³mka

str. 10

Sportowy wrzesieñ
We wrzeœniowym „Echu” prezentujemy Pañstwu sylwetki trzech znakomitych
sportowców. Rozmawiamy z wybitnym tenisist¹ – Andrzejem Nizio³kiem i œwietnymi pi³karzami oraz trenerami: Stanis³awem Dwornikiem i £ukaszem Jagod¹.
W kolejnych numerach przedstawimy
rozmowy z prezesami klubów sportowych
naszej gminy.

Program:
Godz.12.00 - Msza Œwiêta pod przewodnictwem Ks. Kardyna³a Franciszka Macharskiego
- wrêczenie tytu³u Honorowego
Obywatela Gminy Che³mek
Godz. 14.00 - uroczyste otwarcie Festiwalu
Godz. 14.15 - przes³uchanie schól i zespo³ów
Godz. 16.15 - aukcja prac plastycznych na
rzecz ubogich dzieci
Godz. 17.00 - og³oszenie wyników i wrêczenie nagród
- koncert laureatów
Godz. 19.00 - zakoñczenie Festiwalu.
Organizatorzy:
Burmistrz Che³mka, Parafia P.W. Mi³osierdzia Bo¿ego, Miejski Oœrodek Kultury
Sportu I Rekreacji , Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga, oraz Fundacja im. Brata Alberta w Che³mku.

Folklor nad przemsz¹

WITAJ SZKO£O!

Wikliniarzy wyplataj¹cych kosze, kowala kuj¹cego stal, a
tak¿e stare maszyny rolnicze mo¿na by³o zobaczyæ w Che³mku, w sobotnie popo³udnie 4 wrzeœnia. Park Miejski sta³ siê
tego dnia aren¹ dla pokazów sztuki ludowej.

W szko³ach podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy nowy
rok szkolny powita³o 1399 uczniów. 1 wrzeœnia spotkali siê na uroczystym rozpoczêciu roku 2004/2005 ze swymi nauczycielami,
opiekunami i dyrektorami szkó³. To oficjalne, pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie poprzedzi³y msze œw. we wszystkich koœcio³ach gminy. 1 wrzeœnia by³ wa¿nym dniem dla przedszkolaków,
którzy równie¿ rozpoczêli nowy rok. W przedszkolach naszej gminy
bawiæ i uczyæ bêdzie siê 254 dzieci: 55 w Bobrku, 147 w Che³mku
i 52 w Gorzowie.
Zweryfikowana liczba uczniów poszczególnych szkó³ – wed³ug
arkuszy organizacyjnych szkó³ – przedstawia siê nastêpuj¹co:
Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Che³mku – szko³a podstawowa
liczy 9 oddzia³ów i 192 uczniów, gimnazjum – 6 oddzia³ów i 133
uczniów;
Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Bobrku – w szkole podstawowej w szeœciu klasach uczy siê 119 uczniów, w gimnazjum w trzech
klasach – 48 uczniów;
Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Gorzowie – szko³a podstawowa
liczy 132 uczniów w szeœciu klasach, gimnazjum – 81 w czterech
klasach;
Szko³a Podstawowa nr 2 w Che³mku – liczy 19 oddzia³ów,
w których uczy siê 420 dzieci;
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Che³mku – liczy 12 oddzia³ów
i 274 uczniów.

Oprac. IWI
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OBCHODY 1 WRZEŒNIA
W dniu 1.09.2004r. odby³o siê uroczyste z³o¿enie kwiatów
Pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Che³mku. W uroczystoœci
wziê³a udzia³ m³odzie¿ i nauczyciele ze Szko³y Podstawowej nr 1,
Gimnazjum nr 2 oraz Powiatowego Zespo³u nr 8 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych z Che³mka. Obecni byli równie¿ kombatanci, ¿o³nierze, harcerze z hufca Che³mek, przedstawiciele
Rady Miejskiej oraz Burmistrz Che³mka – Andrzej Saternus.
Wszystkich obecnych przywita³a pani Renata Banaœ – dyrektor
Gimnazjum nr 2 w Che³mku. Nastêpnie minut¹ ciszy i krótk¹ modlitw¹ uczczono pamiêæ tych, którzy polegli we wrzeœniu 1939r. W
swoim przemówieniu do zebranych Burmistrz Che³mka podkreœla³,
jak wa¿na jest dla nas wszystkich znajomoœæ historii. Warto znaæ
historiê swojej ojczyzny, aby w przysz³oœci wyci¹gaæ z niej wnioski
– mówi³. Poniewa¿ jednak 1 wrzeœnia jest nie tylko smutnym œwiêtem narodowym, ale równie¿ pierwszym dniem szko³y, Burmistrz

Fot. M.P.

Sk³adanie wieñców przez kombatantów
Fot. M.P.

¿yczy³ uczniom i nauczycielom jak najlepszych osi¹gniêæ i wielu
sukcesów w nowym roku szkolnym.
Nastêpnie zabra³ g³os pan J. Twardosz – Prezes Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych. Odby³o siê wrêczenie Odznak za Zas³ugi Dla Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych, które otrzymali: pani Danuta KrêŸlewicz,
pan Bogdan Sidorowicz oraz pan Stefan Bernacik – cz³onek zarz¹du
Zwi¹zku Kombatantów i wiceprezes zarz¹du. Odznaczenia wrêcza³
kpt. Zbigniew Rosó³ – szef logistyki JW 2115 w Bobrku. Jak powiedzia³ pan J. Twardosz, odznaczenia te s¹ podziêkowaniem dla tych,
którzy spo³ecznie organizuj¹ obchody upamiêtniaj¹ce wydarzenia z
wrzeœnia 1939r. i równoczeœnie s¹ one podziêkowaniem za wspó³pracê ze Zwi¹zkiem Kombatantów. Na koniec uroczystoœci delegacje i goœcie z³o¿yli wieñce i kwiaty pod pomnikiem.

WSPOMNIENIE
Dnia 11.09.2004r. w wieku 72 lat odesz³a œp. Maria Trojanowicz. By³a zas³u¿on¹ mieszkank¹ Che³mka, kobiet¹ serdeczn¹ i ¿yczliw¹. Organizowa³a spotkania
okolicznoœciowe, wycieczki, pielgrzymki w œrodowisku ludzi chorych i samotnych.
Niezwyk³¹ dobroci¹ serca zjednywa³a sobie wszystkich.
W latach 1951-1958 oraz 1961-1982 r. pracowa³a w Po³udniowych Zak³adach Przemys³u Skórzanego w Che³mku. 31.08.1982 zakoñczy³a pracê zawodow¹ w zwi¹zku z
przejœciem na rentê inwalidzk¹ po d³ugotrwa³ej chorobie. Od 1982 by³a cz³onkiem
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pracowa³a w komisjach Oddzia³u, a w roku 1983 wybrana zosta³a przewodnicz¹c¹ Oddzia³u. By³a odznaczona za
zas³ugi dla województwa bielskiego, otrzyma³a tak¿e Honorow¹ Odznakê Zwi¹zku i
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi za dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹.
Z ¿alem ¿egnamy tak wspania³ego, dobrego cz³owieka.

Oprac. Ma³gorzata Pêdrys, IWI

KOMUNIKAT
dla
przedsiêbiorców
Przedsiêbiorcy zaewidencjonowani w tutejszym Urzêdzie
proszeni s¹ o dokonanie aktualizacji swojego wpisu w biurze nr
4, dostosowuj¹c siê do okreœleñ
wg PKD, w terminie do dnia 31
grudnia 2004r.
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W SZKO£ACH CORAZ NOWOCZEŒNIEJ
Pozyskane zosta³y dwie kolejne darmowe pracownie komputerowe dla Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Che³mku i Szko³y Podstawowej nr 2 w Che³mku. Pracownie
wyposa¿one w projektory, rzutniki i aparaty cyfrowe s¹ przeznaczone na zajêcia lekcyjne z ka¿dego przedmiotu. Warto podkreœliæ, i¿ w ka¿dej szkole na terenie gminy
znajduje siê przynajmniej jedna pracownia komputerowa pozyskana z Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu umo¿liwia równie¿ ubieganie siê – w
ramach jednoprocentowej rezerwy oœwiatowej przeznaczonej na ró¿ne cele w danym
roku – o dotacjê na remonty. Z³o¿yliœmy
wnioski i zaakceptowany zosta³ wniosek dotycz¹cy remontu sanitariatów w Bobrku oraz
dachu Gimnazjum nr 2 w Che³mku – powiedzia³ nam dyrektor Miejskiego Zespo³u Szkó³
i Przedszkoli, pan Bogdan Kowalczyk –
Otrzymana z Ministerstwa kwota wynosi 42
tysi¹ce z³otych. Przetargi na wykonanie remontów zosta³y og³oszone, wygra³a firma

pana £uczaka z Che³mka.
W ramach kwoty 42 tysiêcy wymienione
zosta³y okna w szkole w Bobrku, a wczeœniej
w ramach kwoty gminnej wymieniono okna
w Gimnazjum nr 2 w Che³mku. Wyst¹piliœmy z kolejnymi wnioskami o dofinansowanie miêdzy innymi odpraw dla nauczycieli,
którzy przeszli na emerytury oraz wyposa¿enia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Che³mku – podkreœla³ dyrektor
Kowalczyk Poniewa¿ dofinansowanie takie
nie jest dotacj¹ celow¹, ale zwiêkszeniem
subwencji oœwiatowej, mo¿liwe bêdzie roz-

parcelowanie œrodków tak¿e na pozosta³e
szko³y gminy.
W najbli¿szych miesi¹cach ogrodzony
zostanie teren Gimnazjum nr 2 w Che³mku,
przy czym – wed³ug koncepcji dyrekcji –
bêdzie to oddzielenie budynku szko³y od
ogólnodostêpnych boisk sportowych. Ma to
na celu uniemo¿liwienie niszczenia i malowania œcian oraz dewastowania okien i drzwi
budynku szkolnego. Ogrodzenie bêdzie mieæ
2,5 metra wysokoœci, ostre zakoñczenia, a
bramy zamykane bêd¹ ka¿dorazowo po wyjœciu obs³ugi szkolnej. Nosimy siê z zamiarem zainstalowania kamer internetowych,
które bêd¹ rejestrowaæ to, co dzieje siê w
najbardziej newralgicznych miejscach: na
boisku, przed szko³¹ i z ty³u szko³y – zdradzi³
dyrektor Kowalczyk.

Oprac. Ilona Witkowska

Z£OTE GODY
Jubileusz Z³otych Godów œwiêtowa³o w Che³mku 41 par ma³¿eñskich z terenu naszej gminy. Wzajemne zrozumienie i wiara to
najlepsza recepta na zgodne ¿ycie - twierdz¹ Jubilaci. Na 50-lecie
œlubu ¿yczyliby sobie przede wszystkim zgody, spokoju i zdrowia. Chocia¿ mówi¹, ¿e ¿ycie jest ciê¿kie, to potwierdzaj¹, ¿e
trudy i z³e chwile ³atwiej przezwyciê¿aæ we dwoje.

Jubilaci œwiêtuj¹ swoje „Z³ote Gody”

Pami¹tkowe zdjêcie Jubilatów z Burmistrzem Che³mka
W sali Miejskiego Oœrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku Medalami Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie uhonorowani zostali: Józefa i Sylwester Baranowscy, Józefa i Józef Bebakowie,
W³adys³awa i Stanis³aw Chodurowie, Emilia i Józef Chylaszkowie,
Zofia i Stanis³aw D³ubiszowie, Rozalia i Kazimierz Jewakowie, Zofia
i Piotr Kulczykowie, Aniela i Henryk Niezabitowscy, Józefa i Tomasz Pawela, Maria i Stefan Piegza, Maria i Adam Pucha³owie,
Stanis³awa i Aleksander Sitek, Emilia i Edward Siuda, Honorata i
Jan Styczeñ, Janina i Zygmunt Toporkiewiczowie, Maria i Piotr
Wójcikowie, Janina i Kazimierz Za³ubscy, Wanda i Marian Dorczakowie, Otylia i Kazimierz Dudzikowie, Cecylia i Stanis³aw Dziwakowie, Maria i Stanis³aw Grzesiakowie, Krystyna i Tadeusz Hermet,
Genowefa i W³adys³aw Kaczmarczykowie, Antonina i Jan Koczurowie, Mieczys³awa i Zdzis³aw Kowalczykowie, Józefa i Wilhelm
Kowalscy, Leokadia i Adam Kotowscy, Maria i Adam Kramarczy-

kowie, Kazimiera i Ireneusz Krawczykowie, Janina i Józef Krzywo¿yccy, Zofia i Józef Kucielowie, Helena i Zdzis³aw Latko, Maria i
Józef Mañka, Zofia i W³adys³aw Niedoœpia³, Rozalia i W³adys³aw
Okuniewiczowie, Gertruda i Józef Pawlikowie, Maria i Stanis³aw
Pawluœkiewiczowie, Zofia i Adam Rych³owscy, Helena i Stanis³aw
Szatkowscy, Czes³awa i Jerzy Tomsia, Bogumi³a i Jan Wiœniewscy.
Przyznane przez Prezydenta RP medale wrêcza³ Jubilatom Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus. Budowaliœcie domy, zdobywaliœcie codzienny chleb. Dzisiaj przychodzi czas do refleksji i podsumowañ – mówi³ podczas uroczystoœci. – Pragnê Pañstwu podziêkowaæ
za to wszystko, co zrobiliœcie dla naszej gminy. Pragnê tak¿e z³o¿yæ
¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci, mi³oœci bliskich, zdrowia i po stokroæ zdrowia, bo ono jest najcenniejsze. Burmistrz, wraz z Zastêpc¹
Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego W³adys³aw¹ Byrsk¹, osobiœcie odwiedzi³ te pary ma³¿eñskie, które ze wzglêdu na stan zdrowia
nie mog³y uczestniczyæ w uroczystoœci.
Wszyscy Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne od Wojewody
Ma³opolskiego oraz we³niane ko³dry i poduszki od Gminy Che³mek.
Dla ma³¿eñstw œwiêtuj¹cych 50-lecie wyst¹pi³ zespó³ folklorystyczny „ Malwa” z Gorzowa.

Oprac. IWI
Fot. E.M.
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Dnia 16 wrzeœnia 2004r. odby³a siê XXI sesja Rady Miejskiej w Che³mku. Jedna z wa¿niejszych uchwa³, które podjête zosta³y tego dnia
przez radnych gminy, to przyjêta jednog³oœnie uchwa³a w sprawie akceptacji „Programu Odnowy So³ectwa Bobrek – Gmina Che³mek”.

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich
to jedno z najwa¿niejszych wyzwañ, jakie
stoj¹ przed Polsk¹ w dobie integracji z Uni¹
Europejsk¹. Zasadniczym celem jest
wzmocnienie dzia³añ s³u¿¹cych niwelowaniu istniej¹cych dysproporcji w poziomie
rozwoju obszarów wiejskich w stosunku
do terenów zurbanizowanych. Programy
odnowy wsi s¹ czêœci¹ sk³adow¹ prowadzonych przez Jednostki Samorz¹dów Terytorialnych dzia³añ, zmierzaj¹cych do
poprawy sytuacji gmin oraz sprzyjaj¹cych
d³ugofalowemu rozwojowi gospodarczemu
kraju, jego spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej oraz integracji z Uni¹
Europejsk¹.

pewniaj¹cy zachowanie walorów œrodowiskowych i kulturowych, poprawê warunków ¿ycia poprzez rozwój infrastruktury
oraz zapewnienie mieszkañcom i przedsiêbiorcom dostêpu do us³ug, a tak¿e rozwój
funkcji kulturowych i spo³ecznych.

S³abo rozwiniêta infrastruktura techniczna i spo³eczna wsi stanowi jedn¹ z
barier rozwoju obszarów wiejskich, zarówno pod wzglêdem spo³ecznym, jak i gospodarczym. Koncepcja rozwoju i odnowy
wsi zak³ada podejmowanie na tych terenach zró¿nicowanej dzia³alnoœci gospodarczej oraz kszta³towanie jej w sposób za-

Obiekty te pe³niæ maj¹ funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Istotnym elementem dzia³añ w ramach Programu jest
pobudzenie aktywnoœci œrodowisk lokalnych oraz stymulowanie wspó³pracy na
rzecz rozwoju i promocji wartoœci zwi¹zanych z miejscow¹ specyfik¹ spo³eczn¹ i
kulturow¹. Priorytetowym celem inwesty-

Odnowa wsi, w przypadku so³ectwa
Bobrek (Gmina Che³mek) bêdzie polegaæ
w pierwszym etapie na realizacji nastêpuj¹cych zadañ:
· budowa zaplecza sportowego przy
stadionie sportowym w so³ectwie Bobrek,
· budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego oraz placu zabaw przy ul.
Szkolnej w Bobrku.

cji jest poprawa warunków ¿ycia poprzez
rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, poprawa zagospodarowania przestrzennego wsi oraz uatrakcyjnienie obszarów wiejskich, jako miejsca zamieszkania.
Cele te realizowane bêd¹ na ró¿ne sposoby. Realizacja Programu Odnowy So³ectwa Bobrek ma s³u¿yæ g³ównie integracji
spo³ecznoœci lokalnej i wzrostowi lokalnego patriotyzmu, rozwojowi organizacji
spo³ecznych, jak równie¿ zmniejszaniu
problemów w sferze patologii spo³ecznych.
Gmina Che³mek stara siê o dofinansowanie w/w zadañ w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego - pt. „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich”,
Priorytet II – „Zrównowa¿ony rozwój obszarów wiejskich”, Dzia³anie – „Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi”. Program Odnowy
So³ectwa Bobrek, stanowiæ bêdzie zatem
nierozerwalny za³¹cznik do wniosku o
wsparcie finansowe.
Na podstawie informacji UM

SESJA RADY MIEJSKIEJ W CHE£MKU
INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUD¯ETU GMINY
ZA PIERWSZE PÓ£ROCZE 2004
Podczas sesji Rady Miasta przedstawio- oœwiata i wychowanie - 103.602,00 z³
na zosta³a informacja o przebiegu realizacji
Pozosta³e dochody Bud¿etu gminy w
bud¿etu za okres od 1.I.2004r do 30.VI.2004r. ³¹cznej wysokoœci 80.774,00 z³ pochodzi³y
Dochody gminy za³o¿one na pocz¹tku z dzia³ów „Leœnictwo”, „Administracja puroku w wysokoœci 16.905.969,00 z³, a po bliczna”, „Urzêdy naczelnych organów w³auwzglêdnieniu korekt w trakcie okresu spra- dzy pañstw. kontroli i ochrony prawa oraz
wozdawczego na poziomie 17.479.177,00 z³, s¹downictwa”, „Bezpieczeñstwo publiczne
zosta³y zrealizowane w 50,3 %. Na dochody i ochrona p/po¿”.
bud¿etu gminy w prezentowanym okresie,
W tym samym okresie wydatki za³o¿one
których ³¹czna wysokoœæ wynios³a na poziomie 17.223.448 z³, a po uwzglêdnie8.791.940,00 z³ sk³ada³y siê:
niu korekt 20.322.656 z³ zosta³y zrealizowa- subwencja ogólna - 3.319.896,00 z³
ne w 38,5 % i zamknê³y siê kwot¹ 7.818.879
- dotacja celowa na zadania zlecone i z³. Wydatki bud¿etu gminy w I pó³roczu bie¿¹cego roku to:
porozumienia - 682.892,00 z³
- wydatki bie¿¹ce - 7.502.244,00 z³
- dotacja z PAOW Podkomponent B2
- wydatki maj¹tkowe - 316.635,00 z³
Edukacja - 30.420,00 z³
- sp³ata rat po¿yczek i kredytów - pozosta³e doch. w³asne - 4.758.732,00 z³
287.500,00 z³
Najwa¿niejsze dzia³y w oparciu, o które
Najwa¿niejsze dzia³y, na które poczyniono
zrealizowano dochody bud¿etu gminy w I
nak³ady z bud¿etu gminy w I pó³roczu 2004 to:
pó³roczu 2004 to:
- oœwiata i wychowanie - 4.065.451,00 z³
- dochody od osób prawnych, fizycznych
- pomoc spo³eczna - 1.155.895,00 z³
i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osob.
- administracja publiczna - 1.034.293,00 z³
prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich pobo- kultura i ochrona dziedzictwa narodorem - 4.303.272,00 z³
wego - 419.600,00 z³
- ró¿ne rozliczenia - 3.328.744,00 z³
- transport i ³¹cznoœæ - 294.507,00 z³
- pomoc spo³eczna - 586.951,00 z³
- gospodarka komunalna i ochrona œro- gospodarka mieszkan. - 352.314,00 z³ dowiska - 270.256,00 z³

- kultura fizyczna i sport - 137.953,00 z³
- eduk. opieka wych. - 111.314,00 z³
- gosp.a mieszkaniowa - 83.643,00 z³
- bezpieczeñstwo publiczne i ochrona p/
po¿. - 58.756,00 z³
- ochrona zdrowia - 56.646,00 z³
Pozosta³e wydatki w ³¹cznej kwocie
130.565,00 z³ poczynione zosta³y na dzia³y
„Rolnictwo i ³owiectwo”, „Leœnictwo”,
„Dzia³alnoœæ us³ugowa”, „Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s¹downictwa”, „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych
osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane
z ich poborem”, „Obs³uga d³ugu publicznego”, „Pozosta³e zadania w zakresie polityki
spo³ecznej”.
W bud¿ecie za³o¿ono deficyt w wysokoœci 3.538.479,00 z³, który zamierza siê pokryæ z kredytu bankowego w wysokoœci
3.045.253,00 z³, po¿yczki z WFOŒiGW 480.747,00 z³; sp³aty po¿yczki OSP - 12.479.
Poniewa¿ w okresie sprawozdawczym
wszystkie wydatki znalaz³y pokrycie w zrealizowanych wp³ywach, nie by³o potrzeby
wykorzystywania w/w Ÿróde³ finansowania.
Szczegó³owe informacje na temat realizacji bud¿etu gminy w pierwszym pó³roczu
2004 dostêpne s¹ w Urzêdzie Miasta i Gminy w Che³mku.
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FOLKLOR NAD PRZEMSZ¥
Po raz siódmy w Parku Miejskim zabrzmia³y ludowe pieœni
oraz œl¹skie i ma³opolskie przyœpiewki. Na. zorganizowane przez
Burmistrza Che³mka oraz Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Che³mku „Folklorystyczne Spotkania nad Przemsz¹”
przyjecha³o kilkanaœcie zespo³ów, wœród nich: Brzezinianki,
Broszkowianki, Kosztowioki, Dankowianie, zespó³ Malwa z Gorzowa oraz zdobywczynie tegorocznej „Wst¹¿ki Krakowskiej” –
Bobrowianki. Nie zabrak³o tak¿e œpiewu Che³mkowianek. Wystêpom estradowym towarzyszy³ kiermasz rêkodzie³a artystycznego oraz wystawa plastyczna Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Kulturowe ró¿nice Polaków mieszkaj¹cych po dwóch stronach
Przemszy przypominali i komentowali: ubrany w strój œl¹ski Grzegorz Stasiak i Stanis³awa Pêdrys-Klisiak odziana w strój krakowski.
Prowadz¹cy imprezê dowcipnie zapowiadali wystêpy na scenie i
dbali, by uczestnikom Spotkañ uœmiech nie schodzi³ z twarzy. Pogodne nastroje towarzyszy³y zgromadzonym równie¿ dziêki licznym atrakcjom folklorystycznym.

Na parkowym placu – zamienionym tego dnia w wiejsk¹ drewnian¹ zagrodê – ogl¹daæ mo¿na by³o stare maszyny rolnicze, u¿ywane niegdyœ przez naszych przodków. Mo¿na by³o z bliska przyjrzeæ
siê pracy pszczó³ w ulu, którego fragment w specjalnych przeŸroczystych œcianach eksponowa³ pszczelarz Krzysztof Zych z Grojca.
Wychowa³em siê wœród pszczó³ – mówi³ pan Krzysztof – ojciec mia³
dwa ule, ja mam ju¿ 35.
Staram siê promowaæ
pszczelarstwo i zdarza
siê, ¿e m³odzi ludzie interesuj¹ siê nim, przychodz¹, wypytuj¹. Bardzo mnie cieszy, gdy
mogê pomóc. Popyt na
miód jest bardzo du¿y,
jak przyzna³ pan
Krzysztof, zainteresowaniem klientów ciesz¹ siê równie¿ wosko-

we figurki i œwieczki robione przez pszczelarzy. To moje hobby.
Mam ponad 150 ró¿nych wzorów. Podobaj¹ siê ludziom, nie s¹ powszednie – z uœmiechem opowiada³ ich twórca.
O swej pracy opowiada³ te¿ Andrzej ¯wawa, wikliniarz z Zatora:
To gin¹cy zawód. Moje dzieci ju¿ nie ucz¹ siê tego, nie maj¹ czasu.
Ja zacz¹³em wyplataæ w 56 roku, a odk¹d jestem na emeryturze,
robiê koszyki ca³y czas. Lubiê to, naprawdê lubiê. Z nostalgi¹ wspomina³ dawne lata. By³ czas, ¿e siê dzieñ i noc robi³o, a teraz niestety...
plastik zast¹pi³ wszystko. Koszyki siê bardzo s³abo sprzedaj¹ – ubolewa³ pan Andrzej. Jednak chêtnych, by obejrzeæ podczas Spotkañ
wyplatanie kosza nie brakowa³o. Nie brakowa³o tak¿e zachwytów
nad ludowym rêkodzie³em przy stoisku z
drewnianymi ptaszkami. Kolorowe ptaki
pañstwa Góreckich z
Alwerni ciesz¹ siê popularnoœci¹ nawet zagranic¹, szczególnie
we Francji. Tematyk¹
s¹ ptaki, bo dziadek by³
gajowym i szczególnie
interesowa³y go ptaki –
t³umaczy³ rzeŸbiarz. –
My robimy te¿ zabawki, by przyci¹gn¹æ i zainteresowaæ najm³odszych. Ptaszki to taka
rodzinna tradycja, syn i córki pomagaj¹ nam, bardzo to lubi¹, choæ
z wykszta³cenia s¹ muzykami. Wprowadzaj¹ swoje nowe, œwie¿e pomys³y.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ tegorocznych Spotkañ Folklorystycznych
nad Przemsz¹ by³a mo¿liwoœæ zobaczenia na ¿ywo pracy kowala.
Zaaran¿owana kuŸnia zgromadzi³a najwiêcej obserwatorów. Oblegali j¹ g³ównie m³odzi ch³opcy, zachwyceni potêg¹ uderzeñ kowalskiego m³ota. Temperatura wra¿eñ ros³a tu równie szybko, jak temperatura stali. To naprawdê ciê¿ka praca – podkreœla³ mistrz kowalstwa, Jan Techmañski z Oœwiêcimia. – Zapa³ m³odzie¿y, chêtnej do
wykonywania tego zajêcia jest krótkotrwa³y, szybko wygasa. Przygnani przez ciekawoœæ – jak opowiada³ pan Jan - uciekaj¹ przed
gor¹cem i wysi³kiem. Nieliczni zostaj¹. Niektórzy potrafi¹ wytrwaæ
w tym zawodzie nawet kilkadziesi¹t lat. Jan Techmañski, choæ jest
na emeryturze, wci¹¿ zajmuje siê kowalstwem artystycznym z t¹
sam¹ pasj¹ co przed laty. Na Spotkaniach Folklorystycznych zabrak³o jednej z wiêkszych przewidywanych atrakcji – prezentacji konnego kieratu, którego w³aœciciel w ostatniej chwili wycofa³ siê z
udzia³u w imprezie. Mimo to tegoroczne Spotkania nad Przemsz¹
uda³y siê znakomicie, goœciom dopisywa³ dobry humor, a uczestnicy bawili siê doskonale do póŸnego wieczora.

Ilona Witkowska, fot. WR
Dobroczyñcami VII Folklorystycznych Spotkañ nad Przemsz¹
byli: Starostwo powiatowe w Oœwiêcimiu, firma „ASFOR” – Stanis³aw Poznañski, Ma³gorzata i Stanis³aw Balonowie, Dorota i Miros³aw Klimowiczowie, Zdzis³aw KrêŸlewicz oraz Administracja Domów Mieszkalnych. Patronat medialny nad imprez¹ objêli: Gazeta
Krakowska, Radio Kraków i Telewizja Polska – program 3 Kraków.
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OG£OSZENIE ZARZ¥D POWIATU W OŒWIÊCIMIU

OG£ASZA NABÓR WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE STYPENDIUM
DLA STUDENTÓW W RAMACH
ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
ROZWOJU REGIONALNEGO NA WYRÓWNYWANIE
SZANS EDUKACYJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005
Do ubiegania siê o stypendium uprawnieni s¹ studenci, którzy spe³niaj¹ ³¹cznie
nastêpuj¹ce kryteria:
- posiadaj¹ sta³e zameldowanie na obszarze powiatu oœwiêcimskiego, tj. na obszarze kwalifikuj¹cym siê do wsparcia w
ramach Dzia³ania 3.2 ZPORR: „zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe
wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji”,
- pochodz¹ z rodzin, w których œredni
dochód na osobê w rodzinie nie przekracza
kwoty uprawniaj¹cej do uzyskania œwiadczeñ
rodzinnych okreœlonych w ustawie z dnia 28
listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U Nr 228 poz. 2255, z póŸn. zm.),
z uwzglêdnieniem progu dochodu w przeliczeniu na osobê okreœlonym dla Województwa Ma³opolskiego w Ramowym Planie
Realizacji Dzia³ania na 2004 r. przez Zarz¹d
Województwa Ma³opolskiego, tj. 504,00 z³.
lub gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko legitymuj¹ce siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci
583,00 z³.
- rozpoczynaj¹ po raz pierwszy naukê na
pierwszym roku w pañstwowych i niepañstwowych szko³ach wy¿szych prowadzonych
w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym dzia³aj¹cych zgod-

nie z ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym i ustaw¹ o wy¿szych szko³ach zawodowych, w
roku akademickim 2004/2005,
- s¹ urodzeni po 31 grudnia 1978 r.,
- nie posiadaj¹ wy¿szego wykszta³cenia
Wzór wniosku dostêpny bêdzie w Starostwie Powiatowym w Oœwiêcimiu (Wydzia³
Edukacji ul. Wyspiañskiego 10, pok. Nr 211,
tel: 843 12 63) od dnia 15 wrzeœnia br., w
urzêdach miast i gmin na terenie powiatu
oraz na stronie internetowej www.powiat.oswiecim.pl
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1. Oœwiadczenie o dochodach w rodzinie
wg wzoru wraz z dokumentami potwierdzaj¹cymi uzyskanie tych dochodów
2. Zaœwiadczenie z uczelni potwierdzaj¹ce przyjêcie na pierwszy rok studiów
3. Kserokopiê dowodu osobistego potwierdzaj¹c¹ miejsce sta³ego zameldowania.
WNIOSKI NALE¯Y SK£ADAÆ W
TERMINIE OD 1 PA•DZIERNIKA BR. DO
15 PA•DZIERNIKA BR. DO GODZINY
14.00 W WYDZIALE EDUKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W OŒWIÊCIMIU, UL. WYSPIAÑSKIEGO 10, POK. 211.
Projekt finansowany ze œrodków EFS
oraz bud¿etu pañstwa.

KURS TAÑCA TOWARZYSKIEGO od zaraz !!!
MIEJSKI OŒRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W CHE£MKU
OG£ASZA ZAPISY NA KURS
TAÑCA TOWARZYSKIEGO I i II STOPNIA
wg „ŒWIATOWEGO PROGRAMU TAÑCA”

I STOPIEÑ – 30 GODZIN LEKCYJNYCH
II STOPIEÑ – 30 GODZIN LEKCYJNYCH
( KURS OBEJMUJE : WALC ANGIELSKI, WALC WIEDEÑSKI, FOKSTROT, BLUES, DISCOFOX TANGO, CHA CHA CHA, JIVE, SAMBA, RUMBA )
OP£ATA MIESIÊCZNA WYNOSI 25 Z£. OD OSOBY
OBOWI¥ZUJE LEKKIE OBUWIE ZAMIENNE.
ZAJÊCIA ODBYWAÆ SIÊ BÊD¥ :
DLA DZIECI - WTOREK I ŒRODA - Od godz. 17.00 – 18.00
dla M£ODZIE¯Y I DOROS£YCH - WTOREK I ŒRODA - Od godz. 18.00 – 19.30
DO£¥CZ DO NAS ! - serdecznie zapraszamy

Zapisy od zaraz u instruktora tañca.
Informujemy , ¿e jest mo¿liwoœæ korzystania z lekcji indywidualnych w cenie 17z³/
godz. od pary.
Wszelkich informacji udziela instruktor Ewa Miszuta, tel. 846 12 96

Komunikat
Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów informuje, ¿e zaœwiadczenia na ulgowe przejazdy
PKP przys³uguj¹ WSZYSTKIM
EMERYTOM I RENCISTOM posiadaj¹cym legitymacje ZUS.

Komunikat
Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Che³mku informuje, ¿e obchody Dnia Seniora odbêd¹ siê 23 paŸdziernika br. w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku. Zainteresowanych prosimy o zg³aszanie siê w
Domu Rencisty ul. Topolowa 6.

OG£OSZENIE
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze,
w³asnoœciowe w Che³mku o pow.
61 m2, na parterze, 3-pokojowe,
³azienka WC. Dzwoniæ miêdzy
godz. 20.00-21.00
tel. 033/ 646 25 35

OG£OSZENIE
Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Che³mku informuje, ¿e
posiada do wynajêcia 4 lokale biurowe o ³¹cznej powierzchni 54,25 m2 w
budynku przy ul. Piastowskiej 18.
Lokale zlokalizowane na pierwszym
piêtrze posiadaj¹ odrêbne wejœcie od
strony PZPS S.A.

OG£OSZENIE
ANGIELSKI – KOREPETYCJE,
15z³. godzina, tel.: 846 33 45

Warto zajrzeæ
Od pewnego czasu internauci mog¹
korzystaæ z nowego portalu poœwiêconemu Ziemi Oœwiêcimskiej. Nosi
wdziêczn¹ nazwê „Kasztelania” i zawiera wiele ciekawych i wa¿nych informacji z naszego terenu. W Oœwiêcimiu 25
wrzeœnia odby³ siê wielki „Piknik z
Kasztelani¹” Nasz¹ gminê w tej imprezie reprezentowa³a dru¿yna szachistów
na czele
Z Janem Karwet¹ oraz muzycy, Weronika Wronka i zespó³ „Werset”.
Polecamy www.kasztelania.pl
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Biblioteka po modernizacji
Prace remontowo-modernizacyjne w budynku Biblioteki MOKSiR przy ul. Topolowej 8 w Che³mku zakoñczono w pierwszych
dniach lipca br. W ci¹gu dwóch lat wymieniono pokrycie dachowe
ze szkodliwego gontu azbestowego na dachówkê bitumiczn¹ oraz
zmieniono system ogrzewania z uci¹¿liwego dla otoczenia wêglowego pieca na niskoemisyjny ekologiczny piec nowej generacji.
Stylowy budynek wzbogacono o drewniany ganek, gruntownie odnowiono ca³e poddasze. Dotychczasowe koszty remontu wynios³y
ponad 40 tys. z³otych. Wzbogacane s¹ tak¿e zbiory ksi¹¿ek i czasopism, zarówno w Bibliotece G³ównej, jak i jej filiach w Che³mku,
Bobrku i Gorzowie. Biblioteka posiada oko³o 57 tys. woluminów. W
tym roku zbiory wzbogaci³y siê o ponad 500 pozycji.

Czytelnia internetowa
W Bibliotece G³ównej miêdzy godzin¹ 12 a 17 mo¿na bezp³atnie
skorzystaæ z Internetu. W czytelni internetowej z prawdziwego zdarzenia zainstalowano 4 stanowiska komputerowe z dostêpem do sieci. Trzy z nich Biblioteka pozyska³a dziêki udzia³owi gminy w
Ogólnopolskim Konkursie „Ikonka”.
We wrzeœniu Bibliotekê G³ówn¹ odwiedzili najaktywniejsi czytelnicy z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w Bobrku. Jest to rodzaj
nagrody dla m³odzie¿y, która naprawdê kocha ksi¹¿ki – mówi³a pani
Alicja Klima, bibliotekarka z Bobrka. Pani Alicja zorganizowa³a
wyjazd dla grupy 10 uczniów: 9 dziewczyn z Gimnazjum i ch³opca
z 6 klasy Szko³y Podstawowej. Wybrañcom udostêpniono ca³¹ Bibliotekê i krótko przedstawiono jej historiê – od momentu powstania
przyzak³adowej œwietlicy za czasów Baty, a¿ do chwili obecnej.
Uczestnicy wycieczki byli pod wra¿eniem bogatego ksiêgozbioru i
stylowego budynku Biblioteki. Niektórzy chcieliby kontynuowaæ
naukê w Che³mku i móc na co dzieñ korzystaæ z zasobów tej placówki. Ju¿ dziœ siê tu zapiszemy – postanowili Kinga Toporek i £ukasz
Klimczyk. – wybór ksi¹¿ek jest o wiele wiêkszy ni¿ w naszej bibliotece. Wielki entuzjazm wzbudzi³a wœród uczniów nowa czytelnia
internetowa. Wyszukiwanie ciekawostek dotycz¹cych np. zespo³ów
muzycznych czy ulubionej postaci ksi¹¿kowej – Harrego Pottera,
poch³onê³o wszystkich bez reszty.

Czytelnia bajkowa
W piêknie odnowionym poddaszu Biblioteki mieœci siê dzia³
dzieciêcy. Wnêtrza utrzymano tu w pastelowych kolorach, pozostawiono drewniane belkowania, odrestaurowano stare pod³ogi. Architektoniczne detale tworz¹ swoisty klimat biblioteki dla m³odych
czytelników.
Podczas modernizacji Biblioteki
zadbano o m³odych
czytelników, ale nie
zapomniano tak¿e o
tych najm³odszych.
Ci, co prawda, jeszcze sami czytaæ nie
potrafi¹, ale kontakty z ksi¹¿kami nie
powinny im byæ
obce. W jednym z
pokojów na poddaszu urz¹dzona zosta³a bajkowa czytelnia
dla maluchów. Przy
kolorowych stolikach, na ma³ych
krzese³kach maluszki mog¹ do woli
ogl¹daæ ksi¹¿eczki,
poznawaæ nowe literki i s³owa, bawiæ siê piszcz¹cymi bajeczkami,
a nawet poczytaæ ulubione wierszyki pluszowym zwierzakom. Przytulna atmosfera z pewnoœci¹ sprawi, ¿e wizyty w czytelni bêd¹ dla
ka¿dego dzieciaczka œwietn¹ zabaw¹.
Jest rzecz¹ niezmiernie wa¿n¹, by dzieciêca przygoda z ksi¹¿k¹
rozpoczê³a siê jak najwczeœniej. Jeszcze zanim dziecko nauczy siê
samodzielnie czytaæ. Pamiêtajmy, jako odpowiedzialni rodzice, ¿e
czytanie dziecku to najlepsza inwestycja w jego przysz³oœæ.

Ilona Witkowska, fot. WR
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NAJPIÊKNIEJSZE BALKONY
I OGRÓDKI W GMINIE
Konkurs na naj³adniejszy balkon lub ogródek og³oszony zosta³
przez Burmistrza Che³mka wraz z Zarz¹dami Osiedli: „Kolonia”,
„Nowopole”, „Stare Miasto” oraz Rad¹ So³eck¹ w Gorzowie i Rad¹
So³eck¹ w Bobrku. Trwa³ od 1 czerwca, a jego rozstrzygniêcie nast¹pi³o w czasie œwiêta Do¿ynek. Na Do¿ynkach che³meckich poznaliœmy laureatów konkursu z trzech rejonów Che³mka: Koloni,
Nowopola i Starego Miasta, zaœ na Do¿ynkach w Gorzowie zwyciêzców z Gorzowa i odpowiednio – na Do¿ynkach w Bobrku zwyciêzców z Bobrka. Wy³onionym przez Komisje Konkursowe laureatom
nagrody wrêcza³ Burmistrz Che³mka Andrzej Saternus. Pierwsze
miejsca uhonorowano bonami na 150z³., drugie – bonami na 100z³.,
trzecie – bonami wartymi 50z³.

Adam Ka³a - Gorzów. Fot. SP-K
Lista Laureatów Konkursu na naj³adniejszy balkon lub ogródek:
BOBREK:
1. miejsce – Barbara Mendyk, 2. miejsce – Józefa Garncarz, 3.
miejsce – Krystyna Wilczak
CHE£MEK – KOLONIA
1. miejsce – Leszek Ficek i Tadeusz Bebak, 2. miejsce – Helena
Oleœ, 3. miejsce – W³adys³aw Toczek
CHE£MEK – NOWOPOLE
1. miejsce – Krystyna i Stanis³aw Lenart, 2. miejsce – Henryk i
Urszula Ormaniec, 3. miejsce – Maria i Józef Moska³a
CHE£MEK – STARE MIASTO
1. miejsce – Gra¿yna Kumanek, 2. miejsce – Piotr Lewicki, 3.
miejsce – Barbara Uciecha
GORZÓW
1. miejsce – Adam Ka³a, 2. miejsce – Maria Jamróz, 3. miejsce
– Mieczys³aw Dworniczek

ŒWIAT POSPRZ¥TANY
Ponad 1300 uczniów wziê³o udzia³ w zorganizowanej przez Urz¹d
Miejski akcji „Sprz¹tanie Œwiata” dnia 17 wrzeœnia br. Uczniowie
ka¿dej ze szkó³ sprz¹tali swój teren przyszkolny oraz wyznaczone
rejony, które sprz¹tane s¹ przez nich rokrocznie. W tym roku nie
zakupiono grabi ani miote³. Uczniowie zbierali œmieci w foliowych
rêkawicach.
W Bobrku posprz¹tano stacjê benzynow¹ „Wojciech” i teren
wokó³ plebani, w Gorzowie – teren przy przedszkolu. Samorz¹dowy
Zespó³ Szkó³ w Che³mku mia³ za zadanie posprz¹taæ tereny nad
Przemsz¹ oraz wokó³ przedszkola, Gimnazjum nr 2 – las wokó³
szko³y, tereny przy plebani i gara¿ach, a Szko³a Podstawowa nr 2 –
na Paprotniku i w parku miejskim.
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Dlaczego spoœród wszystkich dyscyplin sportowych wybra³ Pan w³aœnie tenis?
Dlaczego tenis? Mo¿e dlatego, ¿e na
pocz¹tku lat 50-tych siostra, która jest o
osiem lat starsza ode mnie, gra³a w tenisa.
Mieszkaliœmy naprzeciwko kortów. Poniewa¿ mia³em bliziutko na korty, to chodzi³em i podawa³em jej pi³ki. Ale powa¿nie...
g³ównym powodem by³o to, ¿e mój ojciec
zosta³ kierownikiem Sekcji. Wspólnie z panem Andrysikiem zaczêli w³aœciwie „robiæ tenis” w Che³mku. To byli fanatycy
tenisa. Pasjonowa³ ich, a przecie¿ – co ciekawe – ani jeden ani drugi zawodowo w
tenisa nie gra³. Ja siê tam pl¹ta³em, podawa³em pi³ki i mnie te¿ to wci¹gnê³o. W 53
roku przyszed³em na korty, ale to by³a tyl-

Rozmowa z tenisist¹ – A
ko zabawa. Prawdziwe treningi rozpoczê³y siê w 54 roku, a wiêc 50 lat temu dok³adnie. W zasadzie nigdy nie mieliœmy trenera
z prawdziwego zdarzenia, byliœmy samoukami. Dopiero póŸniej ojciec i pan Andrysik œci¹gali tu zawodników z Krakowa,
którzy nie byli trenerami ani instruktorami,
ale sparing-partnerami. Mimo to, zawsze
czegoœ siê od nich mogliœmy nauczyæ.
Co w ca³ej karierze zawodowej uzna³by Pan za swój najwiêkszy sukces?
By³o tych sukcesów sporo. Ale taki najprzyjemniejszy by³
mój pierwszy sukces. W 58 roku, kiedy pojechaliœmy na
Mistrzostwa Polski
M³odzików
do
Warszawy, zdoby³em tytu³ Mistrza.
Ogra³em
tam
wszystkich znanych ju¿ wówczas „³ebków”. To utkwi³o mi w pamiêci najbardziej.
Proszê opowiedzieæ o najwa¿niejszych osi¹gniêciach.
Oprócz tego turnieju wygra³em te¿ wiele innych. Zdoby³em cztery razy pod rz¹d
Mistrzostwo Juniorów województwa krakowskiego, cztery razy pod rz¹d Mistrzostwo Polski Federacji W³ókniarz, kiedy
jeszcze istnia³y tzw. Federacje. To by³ nie
lada wyczyn. A oprócz tego wygra³em wiele

indywidualnych turniejów ogólnopolskich.
Praca ówczesnych dzia³aczy by³a tak wspania³a, ¿e stworzyli ca³¹ grupê œwietnych zawodników. Mo¿emy siê pochwaliæ, ¿e dru¿yna z Che³mka cztery razy: w roku 60, 61,
62 i 63 – znowu cztery razy pod rz¹d –
wesz³a do fina³u Mistrzostw Polski Juniorów.
Co uwa¿a Pan za najwiêkszy sukces
trenerski?
W 88 roku Polski Zwi¹zek Tenisowy
powierzy³ mi funkcjê trenera kadry naro-

SUKCESÓW B
dowej juniorów, któr¹ prowadzi³em do 95
roku. Startowaliœmy w piêciu letnich i piêciu zimowych Mistrzostwach Europy Juniorów. Najwiêkszy mój sukces jako trenera to sukces Adama Skrzypczaka, wówczas 16-letniego zawodnika, w Zagrzebiu
w Jugos³awii – br¹zowy medal Mistrzostw
Europy i dwa lata póŸniej w Berlinie Zachodnim – wicemistrzostwo Europy. Adam
ogrywa³ wtedy dzisiejsz¹ czo³ówkê œwiatow¹. Drugi taki Adaœ urodzi siê za 50 lat...

Fot. S.F.

Seniorzy z Gorzowa zwiedzaj¹ kraj
W okresie wakacyjnym cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z rodzinami uczestniczyli
w dwóch wycieczkach turystyczno – krajoznawczych zorganizowanych przez Zarz¹d Ko³a w Gorzowie.
6 lipca br. odby³a siê wycieczka w
Pieniny. Zgodnie z programem uczest-

nicy zwiedzili zabytkowy, modrzewiowy koœció³ zbudowany w XV wieku w
Dêbnie Podhalañskim, koœció³ i cmentarz w £opusznej, gdzie spoczywa œw.
pamiêci ks. Józef Tischner oraz uzdrowisko Szczawnica Zdrój. Du¿¹ atrakcj¹
dla uczestników by³ rejs statkiem „HARNAŒ” po jeziorze Czorsztyñskim i wizyta w Oœrodku Narciarstwa Rekreacyjnego w Pruszkowcach, gdzie znajduje
siê m.in. tor saneczkowy typu „alpine
coster” czynny ca³y rok, na którym kilku odwa¿nych seniorów próbowa³o
swoich umiejêtnoœci zjazdowych.
28 sierpnia br. odby³a siê wycieczka
do Krynicy. Program tej wycieczki obejmowa³ zwiedzanie centrum Starego S¹cza oraz zespo³u klasztornego Sióstr
Klarysek, za³o¿onego przez œw. Kingê w
1257r. Nastêpnie, po krótkim postoju w
Piwnicznej Zdroju, przy piêknej, s³onecznej pogodzie uczestnicy dotarli do s³yn-
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Andrzejem Nizio³kiem
Które ze zdobytych trofeów „seniorskich” ceni Pan najbardziej?
Chyba w³aœnie te zdobyte na Mistrzostwach Polski Federacji W³ókniarz. Poza
tym w ró¿nych Mistrzostwach Polski dochodzi³em powiedzmy do jednej szesnastej. W seniorach ju¿ by³o ciê¿ko! Dochodzi³y inne obowi¹zki: szko³a, s³u¿ba wojskowa, praca. Ale uda³o mi siê podczas
s³u¿by wojskowej zagraæ w pó³finale Mistrzostw Warszawy, co dla Warszawiaków
by³o nie lada niespodziank¹.

mecz w karierze – gra³em 3 godziny i 55
minut. Utkwi³ mi te¿ w pamiêci mecz dru¿ynowy, gdy graliœmy w finale Mistrzostw
Polski w Toruniu. Decyduj¹c¹ pi³kê uderzy³em milimetr od linii, zlecieli siê wszyscy, ¿eby sprawdziæ czy jest styczna do
linii, ale jednak by³ aut. Przegra³em ten
mecz, a jak siê póŸniej okaza³o – ten mecz
móg³ zadecydowaæ o zdobyciu Mistrzostwa, a zdobyliœmy Wicemistrzostwo.
Kwestia jednego milimetra...
Czy na che³meckich kortach zdarzy³
siê Panu jakiœ wyj¹tkowo ciekawy
mecz?
W latach 70tych kierownikiem
sekcji zosta³ pan
Jeleñ i ¿eby uczciæ
pamiêæ mojego
ojca i pana Andrysika zorganizowa³ w 74 roku Memoria³ Nizio³ka i Andrysika – ogólnopolski turniej
seniorów i seniorek. W singlu co prawda
nie odnios³em wtedy sukcesu, ale w deblu
wygra³em ten turniej. Zreszt¹ w finale graliœmy wtedy z kolegami z Che³mka: z panem Jewakiem i panem Warzech¹. Memoria³y odbywa³y siê przez 19 lat i ka¿dego
roku przyje¿d¿ali najlepsi zawodnicy polscy, ca³a czo³ówka. Bardzo lubili tu przyje¿d¿aæ, by³a mi³a atmosfera, œwietna organizacja, dobra nawierzchnia kortów...

Y£O WIELE...
BY£O
A który ze wszystkich rozegranych
turniejów zapad³ Panu szczególnie w pamiêæ?
Jeœli chodzi o turniej indywidualny to
fina³ Mistrzostw Federacji w 64 roku. Gra³em z panem Chruszczyñskim w Czêstochowie i przegrywaj¹c 2:0 w setach potrafi³em siê jeszcze na tyle zmobilizowaæ, ¿e
wygra³em w piêciu setach. Graliœmy w
okropnym upale, bo to by³ sierpieñ, wygra³em tego pi¹tego seta 8:6 po morderczej walce. To by³ chyba mój najd³u¿szy

nego kurortu – Krynicy – gdzie odbywa³
siê Europejski Festiwal im. Jana Kiepury. Wyjazd kolejk¹ na górê parkow¹ oraz
zwiedzanie uzdrowiska by³o niew¹tpliwie atrakcyjne, a fakt, ¿e odbywa³o siê
to w atmosferze festiwalowej dostarczy³
dodatkowych emocji i wra¿eñ. Mo¿na
by³o pos³uchaæ muzyki w muszli koncertowej, a tak¿e nabyæ p³ytê z dedykacj¹ od wielkiej damy operetki – Gra¿yny
Brodziñskiej lub ksi¹¿kê od samego dyrektora festiwalu – Bogus³awa Kaczyñskiego.
W drodze powrotnej zwiedzono jeszcze Sanktuarium Matki Bo¿ej w Limanowej.
W obu wycieczkach uczestniczy³o prawie sto osób pod przewodnictwem p. Franciszka – przewodnika turystycznego. Zarz¹d ko³a PZERiI planuje jeszcze zorganizowanie w paŸdzierniku wyjazdu w Beskidy z tradycyjnym pieczeniem kie³basek na „po¿egnanie lata”.
Halina Klima
Fot. arch.

Na jaki okres przypadaj¹ najœwietniejsze lata che³meckiego tenisa?
Najœwietniejsze lata to koniec lat 50tych, ca³e 60-te i jeszcze rozpêdem po³owa
lat 70-tych. PóŸniej nie by³o ju¿ tak intensywnego szkolenia. Trzeba zaznaczyæ, ¿e
ja, pan Jewak i pan Warzecha byliœmy czynnymi zawodnikami, ale równoczeœnie prowadziliœmy grupy szkoleniowe. Ka¿dego
roku by³ nap³yw m³odzie¿y. Pewnie, ¿e
czasy by³y inne, za nic siê nie p³aci³o, wiêc
m³odzie¿ na korty przychodzi³a. Teraz,
powiedzmy sobie szczerze, jest zupe³nie
inaczej – wszystko jest skomercjalizowane i w tenisa graj¹ ci, których na to staæ.
Czym dzisiejszy tenis ró¿ni siê od tego
sprzed lat?
Jest kolosalna ró¿nica! Dzisiejszy tenis jest dynamiczny, agresywny. Zawodnicy stoj¹ z ty³u kortu i grzej¹ t¹ pi³ê!
Ma³o jest finezji, ma³o techniki, ma³o
elegancji. Przewa¿a si³a. Kiedyœ tenis by³
jednak ciekawszy.
Czy tenis cieszy siê w Che³mku popularnoœci¹?
Tak, tak. Cieszy siê du¿ym zainteresowaniem, ale na poziomie rekreacji i – tak
bym to nazwa³ – amatorszczyzny. Chêtnych nie brakuje. Zawodników siê ju¿ nie
szkoli, nie ma mo¿liwoœci, nie ma warunków.
Dziêkujê serdecznie za rozmowê i ¿yczê jeszcze wielu sukcesów.
Rozmawia³a Ilona Witkowska

Wirtualna podró¿ na Pik Lenina
w Gimnazjum nr 2 w Che³mku
W dniu 22 wrzeœnia w sali multimedialnej Gimnazjum
nr 2 w Che³mku odby³a siê „minikonferencja prasowa”
m³odzie¿y z ciekawymi goœæmi: pani¹
Ewelin¹ Winiarczyk
i panem Witem Zawadzkim. Alpiniœci,
którzy zawitali do
naszej placówki, s¹
pierwszymi Polakami, którzy w tym sezonie stanêli na
szczycie najwy¿szej
wy¿yny œwiata znajduj¹cej siê w Azji E. Winiarczyk, W. Zawadzki oraz M.Krzeczkowska z uczniamie:A. Ziajka,
Centralnej, o nazwie D. Szyd³o, K.Szklarczyk i J.Trybuœ w oryginalnym kirgijskim nakryciu
g³owy (przywiezionym z wyprawy przez goœci)
Fot. MK
Pik Lenina.
Uczniowie mogli przenieœæ siê w wirtu- przenieœæ siê w nieznane i odbyæ niesamowialny œwiat siedmiotysiêcznika dziêki przy- t¹, egzotyczn¹ podró¿. ¯yczymy naszym gogotowanej przez goœci prezentacji multime- œciom kolejnych tak niebanalnych sukcesów
dialnej. Pokaz medialny wzbogacony komen- w drodze na najwy¿sze szczyty.
tarzem s³ownym pani Winiarczyk i pana ZaMariola Krzeczkowska
wadzkiego pozwoli³ zebranym na chwilê
- organizator spotkania
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NIESIEMY

W niedzielê 29 sierpnia odby³y siê uroczystoœci do¿ynkowe w
Gorzowie. Piêkny sierpniowy dzieñ na d³ugo zapadnie w pamiêci
mieszkañców . Barwny korowód tradycyjnie spod kapliczki
wyruszy³ do koœcio³a by przed o³tarzem podziêkowaæ za dostatnie zbiory. Po uroczystej Mszy Œwiêtej przyszed³ czas na weso³¹
zabawê. Na placu szkolnym pan Burmistrz

PLON

wsi, obok tradycyjnego repertuaru w swych pieœniach, czêsto dowcipnie opowiadaj¹ o bie¿¹cych zdarzeniach.
O licznych zas³ugach i artystycznych dokonaniach Malw mówi³
Pan Burmistrz, wrêczaj¹c Paniom pami¹tkowe dyplomy i praktyczny prezent - radiomagnetofon. Piêkny olbrzymi bukiet ró¿ wrêczy³a
zespo³owi Pani Anna S³owiñska. Choæ wiêkszoœæ mieszkañców zna
Pani¹ S³owiñsk¹ jako przedsiêbiorcê, jest równie¿ mi³oœniczk¹ sztuki i folkloru.
Porywaj¹cy i wzruszaj¹cy by³ wystêp „Bobrowiaków”. Wychowankowie Domu Pomocy Spo³ecznej maj¹ na swym k¹cie dziesi¹tki
koncertów w kraju i za granic¹. Prawdziwy kunszt pokaza³a Gminno
Parafialna Orkiestra Dêta pod batut¹ Zdzis³awa Pieprzycy. Rozpoczêli od instrumentalnej interpretacji pieœni koœcielnych stanowi¹cych podnios³¹ oprawê Mszy Œwiêtej by pod koniec dnia przejœæ do
porywaj¹cych latynoskich rytmów. Podziwu godny jest fakt, ¿e najstarszym muzykiem jest osiemdziesiêcioletni Pan Baranowski. W
jeszcze wiêksze zdumienie wprowadza to, ¿e m³odzie¿owa czêœæ

Zespó³ „Bobrowianki” w M³oszowej
Andrzej Saternus wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej przywitali licznie przyby³ych goœci. A frekwencja by³a wyœmienita.
Niew¹tpliwie Gorzowian zachêci³ ciekawy program, s³oneczna
pogoda i serdeczny apel Ksiêdza Proboszcza. Po przemówieniach i
tradycyjnym poczêstunku czêœæ artystyczn¹ rozpocz¹³ zespó³ œpie-

Zespó³ œpiewaczy Malwa z Gorzowa

Figura - rzeŸba KGW z Che³mka
waczy Malwa. Ju¿ od dwudziestu lat stoi na stra¿y rodzimych tradycji. Panie pieczo³owicie gromadz¹ stare pieœni i zwyczaje.
Co wa¿ne, przekazuj¹ je m³odzie¿y. S¹ ¿yw¹ i barwn¹ kronik¹

zespo³u zaczê³a muzyczn¹ przygodê zaledwie kilka miesiêcy temu!
Kulminacj¹ œwiêta by³a zabawa taneczna i pióropusze sztucznych
ogni. Tego samego dnia odby³y siê równie¿ do¿ynki wojewódzkie w
M³oszowej. Nasz¹ gminê reprezentowa³y „Che³mkowianki” i „Bobrowianki”. Panie wróci³y oczarowane sceneri¹ piêknego pa³acu i
parku.
Ostatnim do¿ynkowym akordem by³a powiatowa uroczystoœæ w
Zatorze i Podolszu. Jako gmina sw¹ obecnoœæ zaznaczyliœmy udzia³em w konkursie na do¿ynkowy wieniec.
Bardzo surowa i bezstronna komisja przyzna³a w kategorii „wieñca tradycyjnego” pierwsze miejsce zespo³owi Malwa z Gorzowa. W
kategorii wieñców mniej tradycyjnych pierwsze wyró¿nienie zdoby³o
KGW Bobrek. Najwiêksze zainteresowanie uczestników wzbudzi³
monumentalny wieniec - rzeŸba wykonany przez KGW Che³mek.
Do¿ynki s¹ zapowiedzi¹ nadchodz¹cej jesieni. Z pewnoœci¹
bêdziemy je ciep³o i mi³o wspominaæ. Du¿a w tym zas³uga wielu
znanych z imienia oraz anonimowych osób, które poœwiêci³y swój
czas i pracê by odbudowaæ i scalaæ nasz¹ lokaln¹ spo³ecznoœæ.

SZANOWNI PAÑSTWO!
Zachêcamy Pañstwa do umieszczania og³oszeñ drobnych na ³amach „Echa
Che³mka”. Pismo ukazuje siê raz w miesi¹cu w nak³adzie 2000 egzemplarzy,
mo¿na je nabyæ bezp³atnie w ponad 40 punktach na terenie gminy.
Cennik og³oszeñ drobnych: do 10 s³ów - 3 z³ netto;
do 10 s³ów w ramce - 5 z³ netto;
do 10 s³ów w ramce, pogrubiona czcionka - 6 z³ netto.
Do ceny doliczany jest 22% podatku VAT

Fot. EM

Miejski Oœrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Che³mku
zaprasza Panie do udzia³u w zajêciach
aerobicu. Zajêcia prowadzi instruktor
El¿bieta Skrzypaszek w poniedzia³ki i
czwartki od godz.19.00. Miesiêczny
karnet wstêpu w cenie 40z³. Dodatkowe
informacje

tel 846 12 96
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Realizacja planu remontów
i inwestycji w roku 2004
Zarz¹d Miejskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Che³mku informuje, ¿e
zgodnie z zatwierdzonym przez Radê Nadzorcz¹ planem na okres obowi¹zywania taryfy 2004/2005 wykona³ nastêpuj¹ce zadania inwestycyjne i remontowe:
1 Zabudowa uk³adu do pomiaru krotnoœci
wymiana 16 pod³¹czeñ, zabudowa 2 hyzadzia³ania przelewu burzowego w przedrantów.
pompowni œcieków przy ul. Jaworznic- 11 Modernizacja sieci wodoci¹gowej ul.
kiej
Batorego 280 m PE DN 110, wymiana 11
2 Zabudowa uk³adu monitoringu pracy
pod³¹czeñ, zabudowa 3 hydrantów
pompowni wody surowej Gamrot
12 Modernizacja przy³¹czy wodoci¹gowych
ul. M D¹browskiej, 156 m zabudowa
3 Modernizacja sieci wodoci¹gowej ul.
hydrantów.
Jagielloñska 515 m PE DN 110, wymiana 27 pod³¹czeñ, zabudowa 2 hydrantów.
£¹czna d³ugoœæ zmodernizowanej sieci
4 Modernizacja sieci wodoci¹gowej ul. to 1620 m. W zakresie gospodarki odpadaSadowa 90 m PE DN 160, wymiana 3 mi: rozpoczêto rekultywacjê kwater nr 4 i 5.
pod³¹czeñ,
5 Modernizacja przy³¹cza wodoci¹goweW czasie obowi¹zywania taryfy 2004/
go ul. Broniewskiego 46,50 68m PE DN 2005 zrealizowane zostan¹ ponadto nastê40
puj¹ce zadania inwestycyjne i remontowe:
6 Modernizacja przy³¹cza wodoci¹gowe- 13 Zadanie inwestycyjne – budowa sieci
go ul. Broniewskiego 36 64m PE DN 40
wodoci¹gowej Klonowa – Albert 120 m
PE DN 110.
7 Modernizacja przy³¹cza wodoci¹gowego ul. Broniewskiego 17,19 82m PE DN 14 Modernizacja sieci wodoci¹gowej ul.
40
Andersa 120 m PE DN 110, wymiana 4
pod³¹czeñ,.
8 Modernizacja przy³¹cza wodoci¹gowego ul. Piastowska 18,22, 155m PE DN 40 15 Modernizacja przy³¹cza wodoci¹gowego ul. Piastowska 111A, 43m PE DN 40
9 Modernizacja przy³¹cza wodoci¹gowego ul. Piastowska 14, 62m PE DN 40
16 Remont sieci kanalizacyjnej ul. Wojska
Polskiego 49 m DN 200
10 Modernizacja sieci wodoci¹gowej ul.
Zygmunta Starego 148 m PE DN 160,

OSOBOWOŒCI

£ukasz Jagoda
Jest Pan równoczeœnie jeszcze zawodnikiem i ju¿ trenerem.
Które z tych zajêæ poch³ania Pana bardziej?
Studia trenerskie mo¿na podj¹æ dopiero maj¹c wy¿sze wykszta³cenie, tak wiêc uczêszcza³em na takie zajêcia bêd¹c czynnym zawodnikiem. Pi³karsko ju¿ siê zrealizowa³em, mia³em okazjê poznaæ
kilka dru¿yn i ju¿ siê „ugra³em” przez kilka lat. Na studiach trenerskich pozna³em grono œwietnych sportowców i trenerów. Jednym z
moich wyk³adowców by³ sam Antoni Piechniczek. Posiad³em wiedzê, która pozwala mi siê realizowaæ nie tylko na boisku, ale i przy
boisku. Postanowi³em rozpocz¹æ karierê trenersk¹. Zaczynam od
najm³odszych zawodników, chcia³bym im przekazaæ swoje doœwiadczenia z boiska, a z czasem zaj¹æ siê pi³k¹ seniorsk¹.
Jakie sukcesy odnosi³ Pan jako zawodnik?
Gra³em zawsze jako napastnik. Na boisku sukcesem jest dla
mnie ka¿da strzelona bramka. Za swój du¿y sukces z m³odoœci
uwa¿am zaproszenie na testy do Wis³y Kraków. Wypad³em nieŸle,
rozpocz¹³em treningi. Niestety zrezygnowa³em ze wzglêdu na naukê, nie uda³o siê pogodziæ zawodowego grania w pi³kê ze studiowaniem. Ale zetkn¹³em siê wówczas z najlepszymi polskimi pi³ka£UKASZ JAGODA jest magistrem wychowania
fizycznego, absolwentem AWF w Katowicach. Ma
dyplom trenera drugiej klasy pi³ki no¿nej, co upowa¿nia go do prowadzenia zajêæ z dru¿ynami, do
drugoligowych w³¹cznie. Gra³ w pi³kê no¿n¹ w wielu
klubach sportowych naszego regionu, m.in. w Górniku Libi¹¿, Hutniku Trzebinia, Fabloku Chrzanów.
Teraz strzela bramki dla KS Che³mek. Mieszka w
Libi¹¿u, pracuje w szkole podstawowej nr 2 w
Che³mku. Zosta³ nowym trenerem pi³karskiej dru¿yny „¯aków”.

17 Remont sieci kanalizacyjnej od powiatowego Zespo³u Szkó³ Ponadpodstawowych do ul. G³ogowej 33 m DN 200
18 Wymiana z³ó¿ w filtrach pospiesznych
w SUW przy ul. ¯eromskiego (Nowa
Hala)
19 Modernizacja instalacji sprê¿onego powietrza w SUW przy ul. ¯eromskiego,
poprawa wydajnoœci uk³adu p³ukania filtrów.
Jednoczeœnie Zarz¹d MZGK w imieniu
pracowników pragnie podziêkowaæ mieszkañcom ulic i posesji, gdzie wykonywane
by³y prace modernizacyjne za wyrozumia³oœæ i pomoc przy realizacji prac.
MZGK Che³mek oprócz podstawowej
dzia³alnoœci w zakresie zaopatrzenia w
wodê, odprowadzenia œcieków oraz gospodarki odpadami œwiadczy równie¿ nastêpuj¹ce us³ugi:
Prace na wysokoœci (zwy¿ka) 50 z³/ godz.
(61 z³/godz. brutto)
Us³uga transportowa (ci¹gnik) 30 z³/godz.
(36,60 z³/godz. brutto)
Koszenie trawy (kosiarka ci¹gnikowa)
50 z³/godz. (61 z³/godz. brutto)
Koszenie trawy (kosiarka ¿y³kowa) 25 z³/
godz. (30,50 z³/godz. brutto)
Dodatkowe worki na odpady komunalne
(cena obejmuje odbiór worka nape³nionego)
3,74 z³/szt. netto (4 z³/szt. brutto).

rzami, z zawodnikami Wis³y, którzy walczyli o najwy¿sze laury w
Polsce. Mile to wspominam.
Jakie s¹ plany i zamiary trenera najm³odszych che³meckich
pi³karzy?
Przede wszystkim zebranie utalentowanych ch³opaków do dru¿yny ¯aków. Stworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju tych
niew¹tpliwych pi³karskich talentów. Chcia³bym, ¿eby ci najlepsi
grali potem w Juniorach, potem zasili nasz¹ seniorsk¹ dru¿ynê, a
póŸniej nawet dru¿yny pierwszej ligi. Wszystko zmierza do tego, by
ch³opak, który przychodzi graæ do „m³odzików” nie skoñczy³ kariery na lidze juniorów czy pi¹tej lidze, lecz stara³ siê pójœæ jak najwy¿ej. Ka¿dy trener stawia sobie za cel prowadzenie zawodnika od lat
m³odoœci do wieku seniorskiego, doprowadzenie go do œwietnoœci.
Ka¿dy klub, aby zaistnieæ i mieæ prawdziwie dobry poziom, potrzebuje rzetelnej pracy z m³odzie¿¹. Tylko systematyczna praca z najm³odszymi gwarantuje póŸniejsze sukcesy.

Ilona Witkowska

M³odzi pi³karze z MOKSiR z trenerem £ukaszem Jagod¹. Fot. SF
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Kilka pytañ do Józefa Puta

Nowa wystawa
w Epicentrum
Wernisa¿ obrazów olejnych Józefa
Puta odby³ siê 10 wrzeœnie br. w Miejskim Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Wystawa pod nazw¹ „Wokó³ Kamionki” zawiera 43 p³ótna, które zachwycaj¹ barwami natury, urokiem beskidzkich plenerów, znakomitym warsztatem, wyczuciem koloru i nastroju.
Wszystko to sprawia, ¿e w prezentowanych obrazach znaleŸæ mo¿na nutê tradycji polskiego malarstwa z pocz¹tku XX
wieku, zaœ swobodne poci¹gniêcia pêdzla
artysty przywodz¹ na myœl pracê impresjonistów.
Józef Put jest mieszkañcem Chrzanowa. Ukoñczy³ Pañstwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Wiœniczu. Uprawia rysunek, malarstwo oraz tkaninê
artystyczn¹. Swoje prace prezentowa³ na
wystawach zbiorowych i indywidualnych
m.in. w Krakowie, Katowicach, Chrzanowie, Harnes we Francji. Wiêkszoœæ z
nich znajduje siê w zbiorach kolekcjonerów w kraju i za granic¹.

Echo Che³mka: Dlaczego w Che³mku?...
Józef Put: To miasto jest czêœci¹ mojego
¿ycia, przede wszystkim z powodów zawodowych, bo 22 lata pracowa³em jako plastyk
w PZPS „Che³mek”, ale równie¿ z wynikaj¹cego st¹d przywi¹zania do ludzi – znajomych, sympatyków i przyjació³, których
mam w Che³mku nie mniej ni¿ w rodzinnym
Chrzanowie. Na dzisiejszym wernisa¿u czujê siê wiêc niemal jak w rodzinnym gronie,
choæ pierwszy raz prezentujê tutaj swoje
prace artystyczne. Cieszê siê, ¿e po ³adnych
paru latach jest okazja do spotkania z nimi,
rozmów, wspomnieñ, odœwie¿enia kontaktów, nie tylko artystycznych, ale i towarzyskich. Ten „powrót do Che³mka” by³ mo¿liwy dziêki temu, ¿e galeria „Epicentrum”
prowadzona przez Waldka Rudyka têtni naprawdê wartoœciowym ¿yciem artystycznym
i stwarza warunki do prezentacji i promocji
twórców lokalnych. A korzystaj¹c z okazji –
dziêkujê wszystkim uczestnikom wernisa¿u
za udzia³ i dobre przyjêcie moich obrazów.
E. Ch.: Dlaczego „Wokó³ Kamionki”?...
J. Put: Kamionka to jest nowe w moim

¿yciu miejsce, spe³niaj¹ce marzenia o takiej
artystycznej – i prywatnej – enklawie spokoju, piêkna, natchnienia. To po prostu wioska
w górach, gdzie znalaz³em cudowne pejza¿e, dziewicz¹ naturê, okolicznoœci sprzyjaj¹ce rodzinnemu wypoczynkowi, a jednoczeœnie bodŸce i tematy idealne dla pejza¿ysty.
Kiedy siê jest w tym krajobrazie, nie odczuwa siê potrzeby eksperymentowania, wymyœlania czegokolwiek, bo naturalne kszta³ty i
barwy otoczenia zwalniaj¹ z koniecznoœci
nadwerê¿enia wyobraŸni. Pozostaje tylko
utrwaliæ to piêkno na p³ótnie.
E. Ch.: Wiele osób podziwiaj¹c prezentowane dzisiaj oleje dopytuje siê o s³ynne ju¿ pana tkaniny, oryginalne i doœæ rzadkie na rynku artystycznym obrazy wyplatane z barwnej skóry.
J. Put: To w³aœnie tworzywo i rodzaj
pracy blisko zwi¹zany z Che³mkiem, poniewa¿ w czasach pracy w PZPS-ie wykonywa³em je z odpadów produkcyjnych, czyli resztek skór obuwniczych. Uprawiam tê technikê do dzisiaj i mam nadziejê, ¿e wkrótce
zaprezentuje swoje prace na wystawie, na
któr¹ ju¿ teraz zapraszam wszystkich przyjació³ z Che³mka.
IWI

Fot. S.F.

Fotociekawostki

Ale rower ...!
Konstruktorem niecodziennego pojazdu jest Maciek Szczurek.

Ponad stuletnia sosna wejmutka z bobreckiego parku
nie wytrzyma³a porywistego wiatru
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K¥CIK POEZJI
Miejski Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Che³mku zorganizowa³ Festiwal Artystyczny Dzieci i M³odzie¿y
z Gminy Che³mek - „Talenty 2004”, nad którym honorowy
patronat obj¹³ Burmistrz Che³mka. Celem Festiwalu by³o
wy³onienie talentów artystycznych i ich promocja. Publiczna
prezentacja laureatów oraz nagrodzonych prac – w dziedzinach: plastyka, teatr, taniec, fotografia, wokal, muzyka –
mia³a miejsce podczas „Dni Che³mka” 29-31 maja br. Prace nagrodzone w dziedzinie literatury publikujemy w „Echu
Che³mka”. W tym numerze przedstawiamy wiersze Justyny Mazurkiewicz z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³ w
Che³mku i Agnieszki Sarny ze Szko³y Podstawowej nr 2 w
Che³mku. W kolejnym wydaniu zaprezentujemy wiersze
Iwetty Musia³.

MODLITWA
DZIECKA
Dziêkujê Ci za moich rodziców,
których bardzo kocham.
Proszê Ciê, pamiêtaj o nich,
gdy s¹ w potrzebie.
Dziêkujê Ci za moje rodzeñstwo,
które bardzo kocham.
Proszê Ciê, pamiêtaj o nich,
gdy pisz¹ sprawdzian w szkole.
Dziêkujê Ci za moich dziadków,
których bardzo kocham.
Proszê Ciê, pamiêtaj o nich,
aby ¿yli d³ugo i szczêœliwie.
Dziêkujê Ci za to, ¿e mnie stworzy³eœ
i za to, ¿e mnie kochasz.
Proszê Ciê, pamiêtaj,
kiedy modlê siê o zdrowie moje i ca³ej rodziny.
Justyna Mazurkiewicz („MI£A”)
kl. V b, SZS w Che³mku
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DLA MAMY
Dla ciebie Mateñko
kwiaty zerwane
dzisiaj na ³¹ce,
jasne dzwoneczki
wiosn¹ pachn¹ce,
ptasi œpiew
od wczesnego rana
i promienie s³oñca
zbudzone nocy ziewaniem.
Agnieszka Sarna („Saga”)
kl. II b, SP nr 2 w Che³mku

WIOSNA
Wiosna... co za piêkna pora roku!
Wszystko cudnie kwitnie wokó³;
drzewa, kwiaty, przyjaŸñ kwitnie.
Czy po wioœnie piêknoœæ zniknie?
W wioœnie tysi¹c ptaków œpiewa,
z góry s³onko nas rozgrzewa.
Wszyscy tañcz¹ i siê œmiej¹,
wrêcz radoœci¹ promieniej¹.
Dzieci chodz¹ na spacery
lub siadaj¹ na rowery.
Wiosna mo¿na robiæ wiele
byle razem z przyjacielem.
Czasem deszczyk siê poka¿e,
czasem z têcz¹ idzie w parze.
Wszystkie dzieci s¹ weso³e,
bo ju¿ wkrótce koñcz¹ szko³ê.
Agnieszka Sarna („Saga”)
kl. II b, SP nr 2 w Che³mku
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Rozmowa z trenerem KS Che³mek – Stanis³awem Dwornikiem
Echo Che³mka: Podobno myœla³ pan
ostatnio o zrezygnowaniu z pracy w KS
„Che³mek”?
Stanislaw Dwornik: Przyznajê, ¿e chodzi³y mi po g³owie raczej czarne i smutne myœli w
zwi¹zku z prac¹ trenersk¹, ale to nie powinno
nikogo dziwiæ w sytuacji, gdy brak dobrych
wyników, brak w sk³adzie dru¿yny wartoœciowych zawodników, no i brak w klubie wyraŸnego pomys³u i planu – co dalej?
E. Ch.: Co stanowi najwiêkszy problem?
S. Dwornik: Na efekty w postaci wygrywanych meczów i awans ligowy wp³yw ma
oczywiœcie solidne przygotowanie dru¿yny
z³o¿onej z zaanga¿owanych i pozytywnie
nastawionych zawodników. Mój trenerski
pomys³ na stworzenie dobrej jedenastki i
osi¹gniêcie efektów na miarê ambicji klubu
oraz oczekiwañ kibiców wymaga co najmniej
roku spokojnej, intensywnej pracy. Nie da
siê jej jednak prowadziæ w sytuacji, gdy na
treningi przychodzi piêciu, szeœciu, góra

Na zdjêciu z kolegami z Wis³y Kraków –
Adamem Nawa³k¹ i Adamem Musia³em

oœmiu zawodników, jak to mia³o miejsce w
cyklu przygotowañ do rundy jesiennej! Od
wiosny uby³o nam oko³o dziesiêciu doœwiadczonych pi³karzy – w dru¿ynie seniorów z
ró¿nych przyczyn nie wystêpuj¹ Kobus, Sidorowicz, Snopko, Lichota, Zawadzki, Kulczyk, Janicz, Wojtków, Bajorek, Gêbo³yœ i
Ma³ecki, Klimas, Balcerek, Horawa... Zastêpuj¹cy ich m³odzi zawodnicy nie s¹ jeszcze przygotowani do trudnych bojów o punkty, ani nawet do solidnej pracy na treningach...
E. Ch.: Czy to oznacza brak perspektyw i szans na poprawienie wyników?
S. Dwornik: Oczywiœcie, ¿e nie, ale
warunkiem jest zdecydowana poprawa klimatu w klubie i dyscyplina w ca³ym cyklu
szkoleniowym. Z jednej strony kibice i dzia³acze musz¹ zrozumieæ, ¿e „obra¿anie siê”
na zawodników i trenerów za brak wyników
nie poprawi sytuacji, z drugiej strony sami
pi³karze musz¹ wyjœæ z psychicznego do³ka
i nastawiæ siê na ciê¿k¹ pracê. Mam nadzieje, ¿e limit pecha i pora¿ek wyczerpa³ siê,
wiêc sukcesy i awans s¹ w naszym zasiêgu,
mimo k³opotów kadrowych. Teraz najwa¿niejsze jest uzdrowienie atmosfery w dru¿ynie i stworzenie mo¿liwie najlepszych warunków organizacyjnych. Ja sam sk³onny
jestem zaanga¿owaæ ca³¹ moj¹ ambicjê i
umiejêtnoœci trenerskie, ale „g³ow¹ muru nie
przebijê”, wiêc liczê na tak¹ sam¹ postawê
pi³karzy i dzia³aczy. W trudnych chwilach
trzeba siê mobilizowaæ i wspieraæ, a nie k³óciæ i za³amywaæ rêce...
E. Ch.: ¯yczymy powodzenia i czekamy na wyniki!

Stanis³aw Dwornik, znany wœród
kibiców pi³karskich jako „Netzer”, ma
52 lata i wspania³¹ karierê zawodnicz¹
za sob¹. Kwalifikacje trenerskie zdoby³ koñcz¹c kurs instruktora pi³ki no¿nej w katowickiej AWF, pod okiem
m.in. Antoniego Piechniczka i Huberta Kostki, w roku 1983. W latach 198891 gra³ w II lidze austriackiej w barwach ASK Baumgarten. Z dru¿yn¹ oldbojów „Pasjonata” Dankowice w 1994
r. zdoby³ tytu³ Mistrza Polski, rok póŸniej „Pasjonat” przegra³ w finale z £KS
£ódŸ rzutami karnymi, a Stanis³aw
Dwornik uznany zosta³ najlepszym
zawodnikiem turnieju. Jako trener
zwi¹zany z Che³mkiem od 2000 roku.

XXVI BIEG SZEWCÓW
Miejski Oœrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Zespó³ nr 8 Szkó³
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Che³mku oraz Starostwo
Powiatowe w Oœwiêcimiu byli organizatorami Corocznego „Biegu
Szewców”. 24 wrzeœnia z linii startu wybieg³o 68 zawodników z
Oœwiêcimia, Bielska - Bia³ej, Zatora, Brzeszcz, Libi¹¿a, Czechowic

- Dziedzic, Starej Wsi, Gorzowa i Che³mka. Kobiety mia³y do pokonania czterokilometrow¹ trasê, mê¿czyŸni, siedmio. Wczeœniejsze
opady deszczu trochê odstraszy³y zawodników. Jednak dopisali stali
sympatycy „Szewców”.
Kategoria dziewcz¹t:
I miejsce - Natalia Markiel - Wilamowice
II miejsce - Katarzyna Kumor - Libi¹¿
III miejsce - Aneta Kasperczyk - Che³mek
Kategoria kobiet:
I miejsce - Magdalena Trzaska - Czechowice - Dziedzice
II miejsce - Zofia Letkiewicz - Bielsko - Bia³a
III miejsce - Renata Kumor - Libi¹¿
Kategoria ch³opców
I miejsce - Tymoteusz Tomsia - Che³mek
II miejsce - Bart³omiej Wiœniewski - Che³mek
III miejsce - Mateusz Stelmach - Che³mek
Kategoria mê¿czyzn
I miejsce - Bogus³aw Homa - Czechowice - Dziedzice
II miejsce - Piotr Jedynak - Libi¹¿
III miejsce - Stanis³aw Orlicki - Rudze

Fot. S.P-K

red.
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FOTOREPORTER NA BUDOWIE
Sala sesyjna po renowacji

Plac zabaw w Gorzowie

Remont i modernizacja remizy OSP w Gorzowie
Remont Domu Ludowego w Che³mku

Nowe oblicze ulicy Wojska
Polskiego w Che³mku
Odnowione ³azienki w Samorz¹dowym Zespole Szkó³
w Bobrku

Ostatni etap przebudowy i modernizacji wa³ów przeciwpowodziowych w Bobrku

Fot. WR

Kot³ownia wêglowa nowej generacji
w Remizie OSP w Gorzowie

strona 16

Echo Che³mka nr 8/2004

CHE£MEK Z OKNA SAMOLOTU

K¥CIK FOTO

KONKURS ROZSTRZYGNIÊTY!
Og³oszony przez redakcjê „Echa Che³mka”
konkurs na najciekawsze zdjêcie z wakacji zosta³
rozstrzygniêty. Wygra³a fotografia pt.: „Twarz¹ w
twarz z Dromaderem”, której autork¹ jest Patrycja
Krzysiaczek. Serdecznie gratulujemy! Zwyciê¿czyniê prosimy o odbiór nagrody w siedzibie redakcji
– MOKSiR, pl. Kiliñskiego 3, w dniach 11 – 22
paŸdziernika.
Spoœród dostarczonych zdjêæ redakcja wyró¿ni³a trzy prace: Tomasza Weseckiego, Aleksandry
Pasterak i Katarzyny Mazur, które opublikowane
zostan¹ w kolejnym numerze „Echa Che³mka”, w
„k¹ciku foto”.

